
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 

V/v chuẩn bị nội dung làm việc với 

đoàn Thanh tra Chính phủ theo 

Quyết định số 488/QĐ-TTCP, 

ngày 29/07/2020. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ban quản lý rừng phòng hộ. 

 

Căn cứ yêu cầu của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Quyết định số 488/QĐ-

TTCP, ngày 29/07/2020 về việc thống nhất nội dung làm việc vào ngày 

20/11/2020 về biến động đất lâm nghiệp. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện 

một số nội dung sau: 
  

1. Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện căn cứ vào đề 

cương biên bản làm việc do Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện báo cáo gửi 

về Phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện trước 11h ngày 19/11/2020 để chuẩn 

bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ vào ngày 20/11/2020 theo 

yêu cầu. 

(Có đề cương và phụ lục theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ kèm theo) 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm đôn đốc 

các đơn vị thực hiện, tổng hợp chung, tham mưu cung cấp số liệu cho Đoàn 

Thanh tra Chính phủ. Mọi sự chậm trễ các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Đoàn 

Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị thuộc huyện biết, 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT-TH.                                                                     
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Vương Văn Mười 
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